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االمملكة االعرربيیة االسعوودديیة  
 

٬، في ُمحاكمة٬، ووإإدداانة٬، ووسجن االُمعاررضيین االسيیاسيیيین٬، وونشطاء 2014ااستمرتت االمملكة االعربيیة االسعودديیة٬، في عامم 
حقوقق ااإلنسانن ال لشيء سوىى أأنشطتهھم االسلميیة. كما ااستمر االتميیيیز االُممنهھج ضد االنساء ووااألقليیاتت االديینيیة. ووأأخفقت 

ة٬، أأخضعت مليیونن عامل وواافد. ووكما كانن االحالل في االسنوااتت االسابق 9االسلطاتت في ااتخاذذ تداابيیر مُمنهھجة لحمايیة حقوقق 
االسلطاتت مئاتت ااألشخاصص إإلى االُمحاكماتت غيیر االعاددلة٬، ووااالحتجازز االتعسفي. أأما تشريیعاتت ُمكافحة ااإلررهھھھابب االجديیدةة٬، 

٬، فمن االممكن ااستخداامهھا لتجريیم أأيي شكل تقريیباً من أأشكالل ااالنتقادد االسلمي للسلطاتت 2014االتي ددخلت حيیز االتنفيیذ في 
باعتباررهه إإررهھھھاباً.  

 

كوويینن االجمعيیاتت٬، ووااالعتقاددحرريیة االتعبيیرر٬، ووت  
حكمت االمحكمة االجزاائيیة االُمتخصصة٬، ووهھھھي االمحكمة االسعودديیة االُمختصة بقضايیا ااإلررهھھھابب٬، على ناشط االمنطقة 

عاما٬ً، ووغراامة ماليیة  15عاما٬ً، وواالمنع من االسفر إإلى االخاررجج لمدةة  15االشرقيیة االباررزز فاضل االمناسف٬، بالسجن لمدةة 
أأنن أأدداانتهھ االمحكمة على خلفيیة ااتهھاماتت؛ من بيینهھا "نقض االبيیعة مع وولي ااألمر"٬، أأبريیل/نيیسانن٬، بعد  17كبيیرةة في 

وو"االتوااصل مع ووكاالتت أأنباء للُمبالغة في ااألخبارر"٬، وو"توززيیع ررقم هھھھاتفهھ على ووكاالتت أأنباء [أأجنبيیة] حتى يیتسنى لهھا 
في تغطيیة ووقائع ااحتجاجاتت ااالتصالل بهھ". وونبعت هھھھذهه ااالتهھاماتت من قيیامم االمناسف بُمساعدةة ووسائل إإعالمم ددووليیة 

.2011االمنطقة االشرقيیة في   
 

 15كما أأمر أأحد قضاةة االمحكمة االجزاائيیة االُمتخصصة باحتجازز محامي حقوقق ااإلنسانن االباررزز ووليید أأبو االخيیر في 
أأبريیل/نيیسانن. ووأأدداانتهھ االمحكمة٬، في يیوليیو/تموزز٬، على خلفيیة ااتهھاماتت غامضة ال تستند إإلى شيء سوىى نشاططهھ االسلمي٬، 

أألف لایر  200عاما٬ً، ووغراامة ماليیة قدررهھھھا  15عاما٬ً، وومنعهھ من االسفر إإلى االخاررجج لمدةة  15مت عليیهھ بالسجن لمدةة ووحك
أأغسطس/آآبب٬، ووبعد يیومم ووااحد من ررفض أأبو االخيیر االتعاوونن في نقلهھ إإلى  11ووفي  .ددووالررااً أأمريیكيیاً) 53.000سعودديي (

سجن آآخر٬، ااعتدتت عليیهھ سلطاتت سجن جدةة بالضربب٬، ووجرتهھ من االسجن باستخداامم االسالسل٬، مما تسبب في جرحح 
كاحليیهھ٬، ثم نقلتهھ إإلى سجن آآخر؛ يیبعد عن منزلل عائلتهھ ما يیقربب من أألف كيیلومتر.  

 
نشطاء االمرتبطيین بجمعيیة االحقوقق االمدنيیة وواالسيیاسيیة في االسعودديیة. ففي ووااستمرتت االسلطاتت في ااضطهھادد اال

أأعواامم من االُحكم  6سنوااتت٬، إإال أأنن االمحكمة أأووقفت تنفيیذ  7يیونيیو/حزيیراانن٬، قضت محكمة بسجن فوززاانن االحربي لمدةة 
االحامد٬،  شريیطة أأال يیعودد إإلى مماررسة نشاططهھ مرةة أأخرىى. كما خضع عيیسى االحامد٬، شقيیق االناشط االسجيین عبد هللا

للُمحاكمة في سبتمبر/أأيیلولل على خلفيیة ااتهھاماتت؛ من بيینهھا "االتحريیض على ااإلخاللل بالنظامم االعامم وونشر االفوضى"٬، 
وو"إإهھھھانة االسلطة االقضائيیة". ووهھھھناكك آآخروونن غيیرهه قيید االتحقيیق.  

 
وااتت٬، وومنع سن 5ووفي يیوليیو/تموزز قامت غرفة ااستئنافف ددااخل محكمة االجزااء االمتخصصة بتأيیيید حكم بالسجن لمدةة 

سنوااتت بحق االناشط االحقوقي مخلف االشمريي٬، ااستناددااً إإلى كتاباتهھ٬، ووقيیامهھ بكشف اانتهھاكاتت حقوقق  10االسفر لمدةة 
ااإلنسانن.   
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وويیوااصل االمسؤوولونن االسعودديیونن ررفض تسجيیل االجمعيیاتت االسيیاسيیة وواالمعنيیة بحقوقق ااإلنسانن٬، ووهھھھو ما يیجعل أأعضائهھا 

ء جمعيیة ددوونن ترخيیص". وولم يیُصدرر االمسؤوولونن االسعودديیونن قانونن االجمعيیاتت ُعرضة للُمالحقة االقانونيیة جرااء "إإنشا
٬، مما يیتركك االموااططنيین االسعودديیيین ددوونن أأيي سبيیل قانوني إلنشاء االجمعيیاتت ااألهھھھليیة غيیر 2014االذيي ططالل اانتظاررهه في 

االخيیريیة.  
 

ااإلسالمم٬، ووتماررسس تميیيیزااً ُممنهھجاً ووال تتسامح االمملكة االعربيیة االسعودديیة مع االمماررسة االعلنيیة لشعائر دديیاناتت أأخرىى غيیر 
بحق ااألقليیاتت االديینيیة االُمسلمة٬، السيیما االشيیعة ااإلثنى عشريیة ووااإلسماعيیليیة.  

 
سنوااتت ووجلدهه أألف  10ووفي مايیو/آآيیارر٬، أأدداانت محكمة في مديینة جدةة االناشط رراائف بدوويي٬، ووحكمت عليیهھ بالسجن لمدةة 

االي نقديي على شبكة ااإلنترنت٬، ووجرااء تعليیقاتهھ خاللل ُمقابالتت جلدةة لقيیامهھ بـ "إإهھھھانة ااإلسالمم" عبر إإنشاء موقع ليیبر
تليیفزيیونيیة. ووأأيیدتت محكمة ااستئنافف االُحكم في سبتمبر/أأيیلولل.  

 

االعدداالة االجنائيیة  
يیتعرضض االُمحتجزوونن٬، وومن بيینهھم أأططفالل٬، عاددةة إإلى اانتهھاكاتت ُممنهھجة لإلجرااءااتت االقانونيیة االسليیمة؛ ووحقوقق االُمحاكمة 

العتقالل االتعسفي وواالتعذيیب ووإإساءةة االُمعاملة أأثناء ااالحتجازز. كما ددأأبب االقضاةة االسعودديیونن على االحكم االعاددلة٬، بما فيیهھا اا
بجلد االمتهھميین٬، حتى مئاتت االجلدااتت.  

 
وويیُمكن للقضاةة إإصداارر أأوواامرهھھھم بإلقاء االقبض أأوو ااالحتجازز بحق أأشخاصص٬، من بيینهھم أأططفالل٬، بسلطتهھم االتقديیريیة. وويیُمكن 

ئم تتضمن عقوباتهھا ااإلعداامم٬، ووإإصداارر أأحكامم بحقهھم كالبالغيین إإذذاا ظظهھرتت عليیهھم االعالماتت ُمحاكمة ااألططفالل على جراا
االجسديیة للبلوغغ.  

 
االقضاةة في كثيیر من . وويیبُت تُطبق االمملكة االعربيیة االسعودديیة أأحكامم االشريیعة (االقانونن ااإلسالمي) باعتباررهھھھا قانونن االبالدد

االشريیعة ووبحسب االقوااعد االُمتبعة في االفقهھ وواالقيیاسس. ااألمورر االُمتعلقة بالجراائم االجنائيیة ووفقاً ألحكامم  
 

ووررغم عدمم ووجودد قانونن مدوونن للعقوباتت فقد أأصدررتت االحكومة بعض االقواانيین وواالتشريیعاتت االتي تضع جراائم بعيینهھا 
ووفي غيیابب قانونن جنائي مكتوبب أأوو لواائح محكمة االصيیاغة٬، يیتسنى للقضاةة ووأأعضاء االنيیابة . تحت ططائلة عقوباتت جنائيیة

نقض االبيیعة مع "امة تجريیم ططيیف ووااسع من االمخالفاتت بموجب ااتهھاماتت فضفاضة تصلح لجميیع ااألغرااضض من قبيیل االع
محاوولة تشويیهھ سمعة االمملكة"."وولي ااألمر" أأوو   

 
ووال تقومم االسلطاتت دداائماً بإخطارر االُمشتبهھ بهھم بالجريیمة االتي ااتهھمواا بهھا٬، أأوو تسمح لهھم باالططالعع على ااألددلة االُمستخدمة 

٬، حتى بعد بدء جلساتت االُمحاكمة في بعض االقضايیا. كما ال تسمح االسلطاتت بشكل عامم للمحاميین بمساعدةة ضدهھھھم
ااستجواابب االشهھودد ووتقديیم ااألددلة أأثناء االُمحاكمة. هھم عن االُمشتبهھ بهھم أأثناء ااالستجواابب٬، ووغالباً ما تعيیق  

 
يیاناً لسنوااتت ددوونن ُمرااجعة قضائيیة أأوو كما ااستمرتت االسلطاتت في االقبض على االُمشتبهھ بهھم ووااحتجاززهھھھم لشهھورر٬، ووأأح

مايیو/آآيیارر٬، أأظظهھرتت قاعدةة بيیاناتت ووززااررةة االدااخليیة أأنن مسؤوولي االعداالة االجنائيیة كانواا  15تقديیمهھم للُمحاكمة. ووفي 
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تم  كماأأشهھر٬، ددوونن إإحالة قضايیاهھھھم إإلى االسلطة االقضائيیة.  6فرددااً؛ تجاووززتت مدةة حبسهھم ااالحتيیاططي  293يیحتجزوونن 
أأشهھر. 6لى ااألقل "ررهھھھن االتحقيیق" لمدةة تجاووززتت شخصاً ع 31ااحتجازز   

 
ووقد سمحت االمملكة االعربيیة االسعودديیة لُممثلي بعثاتت ددبلوماسيیة أأجنبيیة ُمعيینة بُمتابعة ُمحاكمة ُمعاررضيین وونشطاء 

٬، في سابقة هھھھي ااألوولى من نوعهھا.2014سعودديیيین في عامم   
 

يینايیر/كانونن االثاني.  31ووقد أأصدررتت االسلطاتت االسعودديیة قانوناً جديیدااً لُمكافحة ااإلررهھھھابب تشوبهھ مثالب خطيیرةة في 
شراافف ووتسمح بنوددهه االغامضة االفضفاضة بتجريیم حريیة االتعبيیر٬، ووتمنح االسلطاتت صالحيیاتت أأمنيیة ُمفرططة ال تخضع إل

من االلواائح االتي حدددتت قائمة بأسماء جماعاتت تعتبرهھھھا ماررسس/آآززاارر٬، مزيیدااً  7قضائي. ووأأصدررتت ووززااررةة االدااخليیة٬، في 
تُجرمم ُمماررساتت من قبيیل "االدعوةة للفكر ااإللحادديي"٬، وو"نقض االبيیعة   االحكومة ُمنظماتت إإررهھھھابيیة٬، إإلى جانب بنودد أأخرىى

مع حاكم االبالدد"٬، وو"ُمرااسلة أأوو ااالتصالل بأيي جماعاتت أأوو تيیاررااتت [فكريیة]٬، أأوو أأفراادد يیُكنونن االعدااء للمملكة"٬، 
وواالُمشارركة في ااحتجاجاتت أأوو ُمظاهھھھرااتت أأوو االدعوةة إإليیهھا.  

 
ووهھھھي جريیمة –قضيیة ُمماررسة مزعومة للشعوذذةة  191ووفي يیونيیو/حزيیراانن٬، أأعلنت ووززااررةة االعدلل أأنن ووكالء االنيیابة قدمواا 

تصل عقوبتهھا إإلى ااإلعداامم  ٬، وومن بيینهھا قضايیا ضد2014إإلى مايیو/آآيیارر  2013في االفترةة من نوفمبر/تشريین االثاني  -
عمالل منزليیيین وواافديین.  

 
 

شخصاً في االفترةة من يینايیر/كانونن االثاني إإلى  68ووبحسب تقارريیر إإعالميیة٬، قامت االمملكة االعربيیة االسعودديیة بإعداامم 
شخصاً في االفترةة  ٬31، أأغلبهھم في جراائم قتل٬، ووااتجارر بالمخدررااتت٬، وواالسطو االمسلح٬، من بيینهھم 2014ُمنتصف نوفمبر 

شخصاً على خلفيیة إإدداانتهھم في جراائم خاليیة من االعنف؛ وومنهھم  31/أأيیلولل. ووتم إإعداامم سبتمبر 4أأغسطس/آآبب إإلى  4من 
شخص صدرر بحقهھ حكم ااإلعداامم لمماررسة االشعوذذةة.  

 
أأكتوبر/تشريین ااألوولل٬، ُحكماً باإلعداامم بحق ررجل االديین االشيیعي االباررزز  15ووأأصدررتت االمحكمة االجزاائيیة االُمتخصصة٬، في 

نمر االنمر جرااء ااتهھاماتت غامضة٬، تستند باألساسس إإلى اانتقاددهه االسلمي لمسؤووليین سعودديیيین.   
 

حقووقق االنساء وواالفتيیاتت  
ووبموجب هھھھذاا االنظامم٬، ما ززاالل نظامم ووصايیة وولي ااألمر االذكر االتميیيیزيي االسعودديي سارريیا٬ً، ررغم تعهھدااتت االحكومة بإلغائهھ. 

تحظر االسيیاساتت وواالمماررساتت االوززاارريیة على االسيیدااتت وواالفتيیاتت االحصولل على جواازز سفر٬، أأوو االزووااجج٬، أأوو االسفر٬، أأوو 
االحصولل على تعليیم أأعلى ددوونن مواافقة وولي أأمر ذذكر؛ ووهھھھو في االعاددةة االزووجج أأوو ااألبب أأوو ااألخخ أأوو ااالبن.   

 
مل من ااشترااطط مواافقة وولي ااألمر االذكر على تعيیيین قريیباتهھ من كما أأخفقت االسلطاتت كذلك في منع بعض أأرربابب االع

االسيیدااتت االرااشدااتت٬، أأوو منع بعض االُمستشفيیاتت من ططلب مواافقة وولي ااألمر االذكر على إإجرااءااتت ططبيیة ُمعيینة للنساء. 
درر فتوىى ٬، أأصدرر أأحد أأعضاء هھھھيیئة كبارر االعلماء٬، أأعلى هھھھيیئة تقومم على تفسيیر االقانونن ااإلسالمي٬، أأص/شباططووفي فبراايیر

تنص على عدمم االسماحح للنساء بالذهھھھابب إإلى أأططباء ررجالل ددوونن ُصحبة وولي ااألمر. ووال يیُسمح للنساء بكشف أأجزااء من 
أأجساددهھھھن إإال في حاالتت االطوااررئئ االطبيیة. ووما يیزاالل جميیع االنساء ممنوعاتت من قيیاددةة االسيیاررةة في االمملكة االعربيیة 

االسعودديیة.  
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إإذذنن من وولي ااألمر٬، بموجب قوااعد غيیر ُمدوونة بشأنن ااألحواالل االشخصيیة؛ ووعلى  ووال يیُسمح للنساء كذلك بالزووااجج ددوونن

عكس االرجالل٬، ليیس للنساء االحق في ططلب االطالقق من جانب ووااحد٬، ووغالباً ما يیُوااجهھن تميیيیزااً فيیما يیتعلق بحضانة 
هھن بتولي كافة ااألططفالل. ووفي سبتمبر/أأيیلولل٬، أأصدرر مجلس االقضاء ااألعلى قرااررااً يیسمح للسيیدااتت االحاضناتت ألططفال

االسيیدااتت بحاجة إإلى إإذذنن من وواالد ااألططفالل للسفر مع ما تزاالل شؤوونهھم بما فيیهھا ااستصداارر االوثائق االرسميیة. وومع ذذلك ف
أأططفالهھن خاررجج االبالدد.   

 
ووفي خطوةة لقيیت االترحيیب في أأبريیل/نيیسانن٬، قامم مجلس االشوررىى؛ أأعلى هھھھيیئة ااستشارريیة في االمملكة االعربيیة االسعودديیة٬، 

هھاتهھ إإلى ووززااررةة االتعليیم بدررااسة إإمكانيیة إإددخالل ماددةة االتربيیة االبدنيیة للفتيیاتت في االمدااررسس االحكوميیة بإصداارر توجيی
االسعودديیة٬، وواالذيي سيیُنهھي٬، حالل تفعيیلهھ٬، حظرااً ططويیل ااألمد على مماررسة االفتيیاتت للريیاضة.  

 

حقووقق االعمالل االوواافدديینن  
االيیدوويیة وواالوظظائف االكتابيیة وواالخدميیة٬، وويیُشكلونن ماليیيین عامل وواافد يیعملونن في االحرفف  9يیوجد في االسعودديیة أأكثر من 

أأكثر من نصف االقوةة االعاملة في االبالدد. وويیعاني االكثيیر منهھم من اانتهھاكاتت ووااستغاللل؛ يیرقى في بعض ااألحيیانن إإلى 
.ظظرووفف االعمل االقسريي  

 
يیر عملهھم أأوو ٬، ووال يیمكن للعمالل تغيی"وويیربط نظامم االكفالة ترااخيیص إإقامة االعمالل ااألجانب٬، بصاحب االعمل "االكفيیل

مغاددررةة االبالدد٬، في االظرووفف االطبيیعيیة٬، إإال بعد االحصولل على مواافقتهھ االكتابيیة. وويیُصاددرر بعض أأصحابب االعمل جوااززااتت 
االسفر على نحو غيیر قانوني٬، وويیمنعونن صرفف االرووااتب٬، وويیُجبروونن االُعمالل االواافديین على االعمل ددوونن ررغبتهھم.  

 
ووسط االموااططنيین مع تزاايید االسكانن٬، أأصدرر مسؤوولونن سعودديیونن  بالمئة٬، 12ووخوفاً من تنامي االبطالة٬، االتي بلغت 

٬، تعمل على إإنشاء نظامم متدررجج للحصص لتوظظيیف االموااططنيین االسعودديیيین 2011مجموعة من ااإلصالحاتت االعماليیة منذ 
٬، كجزء من هھھھذهه 2014في االقطاعع االخاصص٬، ووتختلف بحسب ططبيیعة االنشاطط. كما بدأأتت سلطاتت االعمل االسعودديیة في 

في االسماحح لألجانب االعامليین في شركاتت ال تلتزمم بتوظظيیف االنسبة االمطلوبة من االسعودديیيین٬، بتغيیر ااإلصالحاتت٬، 
ووظظائفهھم ددوونن االحاجة إإلى مواافقة صاحب االعمل.  

 
٬، حملة مشدددةة إللقاء االقبض على االعمالل االُمخالفيین لقواانيین االعمل 2014االشرططة ووسلطاتت االعمل في كما ووااصلت 

ن االعمالل االذيین ليیس لديیهھم إإقامة سارريیة أأوو تصريیح عمل٬، أأوو االعمالل االذيین يیعملونن لدىى االحاليیة ووترحيیلهھم٬، ُمستهھدفيی
صاحب عمل غيیر االكفيیل االرسمي االخاصص بهھم. ووبحسب منظمة االهھجرةة االدووليیة٬، قامت االمملكة االعربيیة االسعودديیة 

يیمنيیاً في  458,911وو ٬2014،٬، إإلى ماررسس/آآذذاارر 2013إإثيیوبيیاً في االفترةة من نوفمبر/تشريین االثاني  163,018بترحيیل 
. ووووررددتت تقارريیر تفيید بأنهھ قبل إإجرااء عمليیة االترحيیل٬، تم 2014إإلى يیونيیو/حزيیراانن  2013االفترةة من يیونيیو/حزيیراانن 

ووضع بعض االُمرحليین في ظظرووفف ااحتجازز ُمكتظة ووحرمانهھم من االطعامم وواالشراابب االكافيیيین٬، كما تعرضواا النتهھاكاتت 
٬، قامت االمملكة االعربيیة االسعودديیة 2014دديیسمبر/كانونن ااألوولل إإلى ماررسس/آآذذاارر  بدنيیة من قِبل االُحرااسس. ووفي االفترةة من

صوماليیاً إإلى مقديیشو٬، ووبيینهھم االمئاتت من االسيیدااتت ووااألططفالل٬، وولم تسمح لهھم بالتقدمم بطلباتت لجوء.  38,164بترحيیل   
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االعمل االُمفرطط٬، ووتحديید ااإلقامة ووكثيیرااً ما يیوااجهھ االعمالل االمنزليیونن٬، ووأأغلبهھم من االسيیدااتت٬، ُجملة من ااالنتهھاكاتت تشمل 
وويیتعرضض االعمالل .جبراا٬ً، ووعدمم االحصولل على ااألجورر٬، وواالحرمانن من االطعامم٬، ووااالنتهھاكاتت االنفسيیة وواالبدنيیة وواالجنسيیة

االذيین يیحاوولونن ااإلبالغغ عن اانتهھاكاتت أأصحابب االعمل إإلى االمالحقة االقضائيیة أأحيیانا٬ً، ااستناددااً إإلى ااتهھاماتت كيیديیة مضاددةة 
وو "ُمماررسة االشعوذذةة".لهھم بالسرقة أأ  

 

ااألططرراافف االددووليیة االررئيیسيیة  
لم يیُناقش االرئيیس ااألمريیكي باررااكك أأووباما قضايیا حقوقق ااإلنسانن مع االمسؤووليین االسعودديیيین٬، خاللل ززيیاررتهھ للمملكة 

نة إإددااإإززااء االعربيیة االسعودديیة في ماررسس/آآذذاارر. ووقالل ُمتحدثونن باسم االخاررجيیة ااألمريیكيیة إإنن االواليیاتت االمتحدةة "ُمنزعجة" 
ووليید أأبو االخيیر٬، وو"قلقة" إإززااء االحكم االقاسي بحق رراائف بدوويي. عداا ذذلك٬، لم تنتقد االواليیاتت االمتحدةة اانتهھاكاتت حقوقق 

٬، تم تصنيیف االمملكة االعربيیة 2014ووفي عامم . ااإلنسانن االسعودديیة خاررجج نطاقق االتقارريیر االسنويیة االتي يیأمر بهھا االكونغرسس
قانونن االحريیة االديینيیة االدووليیة ااألمريیكي؛ ألنهھا شارركت أأوو تغاضت عن  بموجبتثيیر ااهھھھتماماً خاصاً االسعودديیة كدوولة 

.اانتهھاكاتت جسيیمة للحريیة االديینيیة  
 

٬، تم إإنفاذذ ااالتفاقيیة ااألمنيیة االمشتركة بيین ددوولل مجلس االتعاوونن االخليیجي. ووتضم بنودد 2013دديیسمبر/كانونن ااألوولل  27ووفي 
ماددةة غامضة االصيیاغة٬، من شأنهھا قمع "االتدخل في االشؤوونن االدااخليیة" لدوولل مجلس االتعاوونن االخليیجي  20ااالتفاقيیة االـ 

ااألخرىى٬، وويیُمكن ااستخداامهھا في تجريیم اانتقادد ددوولل ووُحكامم االخليیج. ووهھھھناكك بند آآخر يیُتيیح تباددلل االبيیاناتت االشخصيیة 
شراافف قضائي فيیما يیبدوو.للموااططنيین وواالُمقيیميین ووفقاً لتقديیرااتت مسؤوولي ووززااررةة االدااخليیة٬، ووددوونن إإ  


